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 أععبء هُئخ انتذرَس عهً رأس انعًم.  -أوالً :

 أستـــــبر يسبعذ يــــــــذرس 
 

 استبر

 

 

 

 د.عب١ِخ ئثشا١ُ٘

 د .ؽٕبْ ػٛض

 د. ئ٠ّبْ اؽّذ فبظً

 د.اًِ ٠ٛعف

 ّذد. ِشٚح ئثشا١ُ٘ ؽ

 د.اؽالَ ِؾّذ ئثشا١ُ٘

 د.ٔبد٠خ ٠ٛعف

 أَ ٘بشُ ِؾّٛد عؼذْٚد.

 أ.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ ؽغٓ خعش

 ِؾّذ أ.َ.د/ ؽٕبْ اٌغ١ذ

 

 

 

  أ.د/ أ١ِٕخ ِؾّذ سشبد إٌّش

 

انعذد انفعهٍ 

انًىخىد 

 ثبنقسى

8 2 

 

1 

 

 أععبء هُئخ انتذرَس عهً رأس انعًم. ًيعبوَ -ثبَُبً : 

 

 ح يعُــــذ يـــذرس يسبعذ عذد

 ِؾّٛد ِشٚح سشبد ٔؾّذٖ ػضد ػضّبْ  .1

  اعّبػ١ًد٠ٕب ِؾّذ   ٔغٜٛ ئثشا١ُ٘ ِصطفٝ  .2

  أؽالَ ِؾّذ ؽغب١ٔٓ ٘جخ ػجذ اٌشؽ١ُ  .3

 ػٍٟ ػج١ش صالػ ػجذ اٌؼض٠ض عّبػ ٔبصش  .4

 اِبٟٔ عبِٟ وبًِ ١ٌّبء سث١غ  .5

 اِبي ِؾّذ غٍؼذ فزؾٟ ئ٠ٕبط صجشٜ  .6

اٌؼذد 

 اٌفؼٍٝ
6 6 
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 نذرخخ انًبخستُر وانذكتىراِ  انتسدُم -ثبنثبً :

 أٚال اٌّبعغز١ش:
 

 انسبدح انًشرفٍُ عُىاٌ انرسبنخ اسى انطبنت
تبرَخ 

 انتسدُم
 يالحظبد اندبيعخ

 Fear of Childbirth and َ. عّبػ ٔبصش 

its Effect on Women 

Preference for Elective 

Cesarean Section  

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ 

 د/ عٛصاْ اٌغؼ١ذ

  رّذ إٌّبلشخ إٌّصٛسح 2015
ومنح درجة 
ٚرؼ١١ٕٙب الماجستير

ِذسط ِغبػذ 

 ثبٌمغُ

 ٔبد٠ٗ عبٌُ

 

Stressors and social 

support among 

pregnant women 

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ 

 د/ ا٠ّبْ فبظً

  رّذ إٌّبلشخ إٌّصٛسح 2015
ومنح درجة 
 الماجستير

 

 ١ِشفذ صغٍٛي

The effect of early oral 

hydration on caesarean 

section outcome 

 ا.د/  أ١ِٕخ إٌّش 

 ا.َ.د/  سف١ك ثشوبد

 ا.َ.د/ ر١غ١ش فزؾٝ

  رّذ إٌّبلشخ إٌّصٛسح 2015
ومنح درجة 
 الماجستير

 Violence against اٌجغ١ٛٔٝ سا١ٔب

female 

prevalence,pattern,and 

risk factors 

 ا.د/  أ١ِٕخ إٌّش 

 اٌغ١ذ د/ ؽٕبْ

  رّذ إٌّبلشخ صٛسحإٌّ 2015
ومنح درجة 
 الماجستير

ناىد عبد المجيد 
 ابراىيم

Evaluation of 

primipara mothers 

coping during late 

postnatal period 

 أ.د/كامميا رجب 
 أ.م.د/رضاعبداليادى 

 د/حنان السيد

 مناقشة النتائج المنصورة 2014

 Knowledge, Practice ابتسام ىاشم

and Attitude 

Regarding Vaginal 

Discharge among 

Employment at 

Mansoura University 

 ا.م.د/ ناىد فكرى
 د/ حنان عوض

  رّذ إٌّبلشخ المنصورة 2014
ومنح درجة 
 الماجستير

  تمت المناقشة المنصورة 2014ا.م.د/ وفاء  Evaluation of Sexual بسمة وجيو
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Function of 

Hemodialysis Women 

Patient) 

 

 اسماعيل 
 د/ حنان السيد

ومنح درجة  
 الماجستير

 رييام رأفت محمد
Effect of menstrual 

disorders on academic 

achievements of 

nursing students 

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ

 د/ حنان عوض
 تمت المناقشة  المنصورة 2014

ساااااااااااااااال  السااااااااااااااايد 
 سام 

Evaluation of 

Evidence Based 

Knowledge and 

Practices Regarding 

Management of 

Preeclampsia & 

Eclampsia among 

Nurses at Mansoura 

Governmental 

Hospitals 

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ

 د/ سامية ابراىيم
 

 المنصورة 2014
 

  تمت المناقشو
ومنح درجة 
 الماجستير

 

شااااااااااايماء عمااااااااااارو 
 إبراىيم

Evaluation of Practices 

for Management of 

Abortion  at Mansoura 

Governmental 

Hospitals  

 ا.د/ أمينة سعد جنيد
 د/ سامية ابراىيم 

 تمت المناقشو المنصورة 2014
ومنح درجة 
 الماجستير

نيااااااا لد اااااا  عبااااااد 
 العميم

Health Related Quality 

of Life for Women 

with Cervical Cancer 

Receiving 

Radiotherapy)) 

 ا.د/ محمد امام
 ان السيدد/ حن

  تمت المناقشة المنصورة 2014
ومنح درجة 
 الماجستير

نيال ابراىيم 
 الشريع 

Communication skills 

of health care 

providers in obstetrical 

and gynecological 

wards 

 ا.م.د/ ناىد فكرى
 د.حنان عوض

 جمع البيانات المنصورة 2016

 ىبة اهلل حسام
Relationship Between 

Menstrual Cycle 

Pattern and Body Mass 

 ٔبد٠خ فّٙٝ ا.د/ 

 ر١غ١ش فزؾٝا.َ.د/ 

  تمت المناقشة المنصورة 2014
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Index among 

Secondary Schools 

Pupils at Damietta City 

ومنح درجة 
 الماجستير

 ىناء عبد الحميد 

Comparison of 

Postpartum Beliefs and 

Practices among Badu 

Women in Arish and 

Women in Mansoura 

City 

 ا.د/ أمينة سعد جنيد
 د/ حنان السيد

 تمت المناقشة المنصورة 2014
ومنح درجة 
 الماجستير

ىند لبيب 
 مصد  

Effect of applying 

education session on 

nurses knowledge 

regarding cervical 

cancer 

 ا.م.د/ ناىد فكرى

 ا.م.د/ رفيق بركات
 زان السعيدد/ سو 

 تمت المناقشة المنصورة 2013
ومنح درجة 
 الماجستير

فادمة محمد 
 الميدى

Sexual and 

psychological health of 

women with polycystic 

ovarian syndrome 

 ا.م.د/ ناىد فكرى
 د/ ساميو ابراىيم

 جمع البيانات المنصورة 2016

سوزان توفيق   
 محمد محمد

Assessment of Quality 

of lifestyle Among 

Post-menopausal 

Women 

 ا.د/ كاميميا رجب
 أ.د/ محمد امام
 د/ سوزان السعيد

  تمت المناقشة المنصورة 2014
ومنح درجة 
 الماجستير

 م  ابراىيم
 حمدى 

Women Expectatations 

Regarding First 

Gynecological 

Examination 

 ا.د/ كاميميا رجب
 د/ ساميو ابراىيم

  تمت المناقشة المنصورة 2014
ومنح درجة 
 الماجستير

 دعاء احمد بدوى 
Expectations  and 

Experiences of high 

risk primipara women 

during Childbirth 

 أ. د/ أمينة النمر
 د/ سامية إبراىيم

 جمع البيانات المنصورة 2016

 أسماء إسماعيل

Effectiveness of Using 

Guideline for 

Improving Sleep 

Quality of Pregnant 

Women 

 ا.م.د/ ناىد فكرى
 د/ سوزان السعيد

 جمع البيانات المنصورة 2016
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ايناس صبري 
 فتحي

Cesarean delivery: its 

associated factors with 

risky of placenta 

previa 

 ا.م.د/ ناىد فكرى
 د/ سامية إبراىيم

 

 تمت المناقشة  المنصورة 2016
منح درجة و 

وتعيينيا الماجستير 
مدرس مساعد 

 بالقسم

 مني يوسف
 الصعيدي ابراىيم

Maternal upright 

versus recumbent 

position during first 

stage of labor on labor 

outcomes. 

 ر١غ١ش فزؾٝا.َ.د/ 
 عالء الجوىرى ا.َ.د/

 د/ ايمان فاضل

 تمت المناقشة  المنصورة 2016
ومنح درجة 

 رستيالماج

شيماء مسعد 
 محمد ابراىيم

Evaluation the 

Practices that 

Applying on 

Protection of Perineal 

Trauma among 

Parturient Women 

during Second Stage of 

Labor. 

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ

ِب٘ش شّظ ا.َ.د/ 

 اٌذ٠ٓ ؽغٓ

د/ ٔبد٠خ ٠ٛعف اؽّذ 

 ػجذ اٌال

 تمت المناقشة  المنصورة 2016
نح درجة وم

 رالماجستي

نسرين السعيد 
محمد حسن 

 بدوى

Women preference for 

Family Planning 

Methods 

 

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ 

 ا.م.د/ حنان السيد

 جمع البيانات المنصورة 2017

مروة رشاد 
 محمود

Women's Knowledge 

and experiences 

regarding pelvic organ 

prolapse 

 أ. د/ أمينة النمر
 د/ ايمان فاضل

2017 
 

 مناقشة النتائج المنصورة

دينا محمد 
 اسماعيل

Utilization pattern of 

antenatal care services 

among rural women  

 أ. د/ أمينة النمر
 د/ امل يوسف

2017 
 

 مناقشة النتائج المنصورة

 مناقشة النتائج المنصورة 2017 ر١غ١ش فزؾٝا.َ.د/  Female sexual سمية جمال
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 زٛساٖ : صب١ٔبً اٌذو

 

dysfunction during 

reproductive period: 

Types and associated 

risk factors. 

 د/ احالم جوده

 امورة سعد الدين

Knowledge and 

Practices of Pregnant 

Women toward 

Danger Signs of 

Pregnancy 

 ا.م.د/ ناىد فكري
 د/ حنان عوض

 

 تم التسجيل 2018 المنصورة

 انسبدح انًشرفٍُ عُىاٌ انرسبنخ اسى انطبنت
تبرَخ 

 انتسدُم
 اندبيعخ

 

 يالحظبد

أخصبئ١خ رّش٠ط / 

 ١ِشفذ أ١ِٓ اؽّذ

Effect of applying spontaneous 

pushing technique during 

second stage  of  labor on 

women's early post-partum 

fatigue 

 أ.د/ ٔبد٠خ فّٟٙ

 ٕخ إٌّشا.د/ أ١ِ

 ا.َ.د/ ر١غ١ش فزؾٟ 

إٌغبػ فٟ  إٌّصٛسح 2011

اِزؾبٔبد 

 اٌذوزٛساٖ

 أخصبئ١خ رّش٠ط / 

 عؾش شؼجبْ ثذ٠ش

The effect of cinnamon on 

premenstrual syndrome among 

adolescent girls 

أ.د صفبء ػجذ  .

 اٌشؤٚف

 د.ؽٕبْ اٌغ١ذ

 إٌّصٛسح 2012

 

إٌغبػ فٟ 

اِزؾبٔبد 

 اٌذوزٛساٖ

 .َ سا١ٔب اٌىشدَٞ

Effect of Implementing 

Childbirth Preparation Classes 

for Coping with Labor and 

Delivery 

 أ. د/ ا١ِٕخ إٌّش

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ 

 د/ عب١ِخ اثشا١ُ٘

إٌغبػ فٟ  إٌّصٛسح 2015

اِزؾبٔبد 

 اٌذوزٛساٖ

 َ.َ اٌش١ّبء عبِٟ

Modified Standard of Antenatal 

Care Utilization: it's Effect on 

Quality of Nursing Practices 

and Women's Satisfaction 

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ 

 د/ عٛصاْ اٌغؼ١ذ

إٌغبػ فٟ  إٌّصٛسح 2015

اِزؾبٔبد 

 اٌذوزٛساٖ

 م.م شيماء فؤاد
Effect of maternal-newborn 

skin contact on the third 

stage of labor on childbirth 

outcome 

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ 

 سف١ك ثشوبد ا.َ.د/

 د/ حنان عوض

تمت  المنصورة 2015
 المناقشة
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 َ.َ ٔؾّدددذٖ ػدددضد

 ػضّبْ

 Maternal lithotomy versus 

semi sitting position  during      

second stage of labor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ا.د/ أ١ِٕخ إٌّش

 ا.َ.د/ ر١غ١ش فزؾٟ

مناقشة  إٌّصٛسح 2016
 النتائج

 َ.َ ٔغٜٛ اثشا١ُ٘

 ِصطفٟ

Discharge counseling for 

abortive women using 

medical professional 

guidelines versus traditional 

instructions. 

 ا.د/ أ١ِٕخ إٌّش

 ا.َ.د/ ر١غ١ش فزؾٟ

 د/ ؽٕبْ اٌغ١ذأ.َ.

مناقشة  إٌّصٛسح 2016
 النتائج

عبٌٝ ػجذاٌشؽّٓ 

 ِؾّذ

Effect of Applied Nursing 

Care Guideline on 

Prevention of Risky 

Preterm Labor among 

Pregnant Women 

 ا.َ.د/ ٔب٘ذ فىشٜ

 د/ سامية إبراىيم

عّغ  إٌّصٛسح 2016

 اٌج١بٔبد

 أعّبء أٔٛس 

Applying Nursing Care 

Guideline for Hyperemesis 

gravidarum 

 ا.د/ أ١ِٕخ إٌّش

 د/ سامية إبراىيم

عّغ  إٌّصٛسح 2016

 اٌج١بٔبد

 أمينة عبد الرازق

Introducing Standardized 

Nursing Protocol for Breast 

Cancer Women Receiving 

Chemotherapy 

 ا.د/ أ١ِٕخ إٌّش

 ا.َ.د/ ر١غ١ش فزؾٟ

 د/ سوزان السعيد

ّغ ع إٌّصٛسح 2016

 اٌج١بٔبد

عّش ػجذ اٌؾىُ 

 ِؾّذ ؽغٓ

Effectiveness of Training 

Attachment Behavior on the 

Relationship between a 

Pregnant Woman and her Fetus 

 

 ٜٔب٘ذ فىش/ د.َ.أ

 ٓؽغ

 اٌغ١ذ/ ؽٕبْ د.َ.أ

 

2017 

عّغ  إٌّصٛسح

 اٌج١بٔبد

ىيالء نجيب 
محمد احمد عبد 

 العال

Breast milk versus Olive Oil 

and its Effect on Nipple 

Trauma among Lactating 

Mothers in Early Puerperium. 

 ٜٔب٘ذ فىش/ د.َ.أ

 ٓؽغ

 د/ ا٠ّبْ فبظً

مناقشة  إٌّصٛسح 2016
 النتائج

ني  لد   عبد 
 العميم

Applying Enhanced Recovery 

After Surgery Protocol for 

Elective Abdominal 

Hysterectomy 

أ.د/ ا١ِٕخ ِؾّذ سشبد 

 إٌّش

عّغ  إٌّصٛسح 2017

 اٌج١بٔبد



 10 

 

 2017/2018نهعبو اندبيعٍ ًبء اععبء هُئخ انتذرَس انًشبركٍُ فٍ  انذوراد انتذرَجُخ اسراثعب:

 

 انذورح انتذرَجُخ اسًبء اععبء هُئخ انتذرَس

 أ.َ.د/ ؽٕبْ اٌغ١ذ ِؾّذ

 د/ ِشٚح اثشا١ُ٘ ؽّذٞ

 رص١ُّ ِٚشاعؼخ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ

 د/ عب١ِخ اثشا١ُ٘ ػضّبْ

 د/ ؽٕبْ ػٛض ِؼٛض

 د/ ا٠ّبْ اؽّذ فبظً

 د/ اؽالَ ِؾّذ اثشا١ُ٘ عٛدح

 د/ ٔبد٠خ ٠ٛعف

 

 

 ِجبدئ اٌزؾ١ًٍ اإلؽصبئٟ

 د/ اؽالَ ِؾّذ اثشا١ُ٘ عٛدح

 د/ ٔبد٠خ ٠ٛعف

 د/ اَ ٘بشُ ِؾّٛد

 

Endnote 

 د/ اًِ ٠ٛعف اؽّذ

 

 ئداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس

 

م أو العممية أعضاء ىيئة التدريس و مرددوىا عمى األعضاء أو القس خامسا: المؤتمرات التي حضرىا 

 2018-2017 الجامعي  لمعامالتدريسية 

عّبػ ٔبصش ػجذ 

 اٌؼض٠ض 

Application of Leg 

Wrapping Technique for 

Prevention of Spinal Induced 

Hypotension during 

Caesarean Section 

 

.د/ ا١ِٕخ ِؾّذ سشبد أ

 إٌّش

عّغ  إٌّصٛسح 2018

 اٌج١بٔبد

 اسم العضو المؤتمر اسم المكان المردود عمى العضو أو القسم

 
التعرف عمى الجديد فى مجال -1

 التمريض

اليوم االول مستشفي 
 االطفال الجامعي 

اليوم الثاني والثالث 
 والرابع اقيم بشرم الشيخ 

Toward upright 
future in nursing 

أمينههههو محمههههد رشههههاد  أ.د
 النمر

د فكهههههري حسهههههن ىهههههنا.أ.م.د
 خضر

  حنان السيد محمد إمام ..د
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 د سامية ابراىيم عثمان
 حنان عوض معوض .د

 د.امل يوسف

    إيمان احمد فاضل .د

 مروه إبراىيم حمدي .د

 أحالم إبراىيم جوده .د

 ناديو يوسف عبد الاله .د

أم ىاشههههههم محمههههههود  .د
 سعدون

حسهههين  رانيههها المتهههوليم.م 
 الكردى

 م.م نحمده عزت عثمان 

م.م نجهههههههههههههوى ابههههههههههههههراىيم 
 مصطفى الفيشاوى

 م.م ىبو عبد الرحيم
 فتحيايناس صبرى م.م 

  مروه رشاد محمودم.

   دينا محمد إسماعيلم.

 عمي عبير صالحم.
 م. احالم عالم 

 م.امانى سامى شيبو
 م. امال محمد 

التعرف عمي الجديد في مجال 
 الروماتيزم والتاىيل

 

كمية الطب جامعة 
 المنصورة 

 

10th annual 
conference of 
Mansoura 
rheumatology and 
rehabilitation 
department. 

 

 د/ سامية ابراىيم عثمان

معرفة ما ىو جديد في الممارسات   

 كمية التمريض جامعة 

Improving the 
advanced practices 

 د/ امل يوسف 
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 الفيوم  التمريضيو والرعاية الصحية
 

in nursing and 
health care. 

 

 
األبحاث الجديدة في  مجال الخاليا 

 الجذعية
 
 
 

التعرف عمى الجديد فى مجال تمريض 
 االمومة وامراض النسا

 
 
 

 التعرف عمى الجديد فى البحث العممى
 تشجيع االبتكار فى البحث العممى 

 

 كمية طب المنصورة 
 
 
 
 
 

كمية التمريض جامعة 
 المنصورة

 
 
 

كمية التمريض جامعة 
 المنصورة

The third 
international 
annual conference 
of Mansoura 
Research Center 
for cord stem cells . 
2nd  International 
Conference of  
Women's Health 
and Midwifery 
Nursing 
Department, 
faculty of Nursing, 
Mansoura 
University  
 

2nd  postgraduate 
scientific 
conference under 
the title of 
Improving Scientific 
Research 

 د/ إيمان أحمد فاضل 

التعرف عمي الجديد في مجال 
 الروماتيزم والتاىيل

 
 
 
 

التعرف عمى الجديد فى مجال تمريض 
 االمومة وامراض النسا

 

كمية الطب جامعة 
 المنصورة 

 
 
 
 

المستشفي العام بالمحمة 
 الكبري

 

10th annual 
conference of 
Mansoura 
rheumatology and 
rehabilitation 
department. 
 
The 8th annual 
scientific 
conference of 
obstetrics and 

 د/ احالم جودة 
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التعرف عمى الجديد فى مجال 
 التمريض
 

 
 
 
 
 

 عمى الجديد فى البحث العممى التعرف
 تشجيع االبتكار فى البحث العممى 

 

 
 
 

كمية التمريض جامعة 
 المنصورة

 
 
 
 
 

  جامعة المنصورة

gynecology 
department  of  
El Mehalla  Elkopra 
general hospital   
 
2nd  International 
Conference of  
Women's Health 
and Midwifery 
Nursing 
Department, 
faculty of Nursing, 
Mansoura 
University  
 

Mansoura 
University 
international 
conference under 
title scientific 
research and 
innovation 
technology 

التعرف عمي الجديد في مجال 
 الروماتيزم والتاىيل

 
التعرف عمى الجديد فى مجال تمريض 

 األمومة وأمراض النسا
 

كمية الطب جامعة  
 المنصورة 

 
المستشفي العام بالمحمة 

 الكبري

10th annual 
conference of 
Mansoura 
rheumatology and 
rehabilitation 
department 
The 8th annual 
scientific 
conference of 
obstetrics and 
gynecology 
department  of  

 ناديو يوسف احمد  /د
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 : نًرحهخ انجكبنىرَىس انًقرراد انذراسُخ انتٍ تذرس يٍ قجم انقسى  -1سبدسب:

 / انًكبٌانفرقخ  اسى ععى هُئخ انتذرَس انذراسٍ انًقرر

 

  رّش٠ط األِِٛخ ٚأِشاض إٌغبء.

 

 

) رشَ اٚي  د/ ؽٕبْ اٌغ١ذأ.َ  -1

 ٚرشَ صبٟٔ(

د/ ِشٚح اثشا١ُ٘ ) رشَ اٚي  -2

 ٚرشَ صبٟٔ(

د/ اَ ٘بشُ ِؾّٛد عؼذْٚ )  -3

 رشَ اٚي ٚرشَ صبٟٔ(

 

و١ٍخ – اٌّغزٛٞ اٌضبٌش

 عبِؼخ إٌّصٛسح. -اٌزّش٠ط

 

عبػبد  -ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 -طو١ٍخ اٌزّش٠ -ِؼزّذح 

 عبِؼخ إٌّصٛسح

 

) رشَ  د/ عب١ِخ اثشا١ُ٘ ػضّبْ -1 ِٕٙخ اٌز١ٌٛذ

 اٚي ٚرشَ صبٟٔ(

 

)  د/ أؽالَ ِؾّذ اثشا١ُ٘ عٛدٖ -2

 رشَ اٚي ٚرشَ صبٟٔ(

د/ ا٠ّبْ اؽّذ فبظً ) رشَ  -1

 صبٟٔ(

 

 

و١ٍخ – اٌّغزٛٞ اٌضبٌش

 عبِؼخ إٌّصٛسح. -اٌزّش٠ط

 

عبػبد  -ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 -و١ٍخ اٌزّش٠ط -ِؼزّذح 

 ِؼخ إٌّصٛسحعب

 

اعزشار١غ١بد رؼ١ٍُ اٌزّش٠ط 

 ٚاٌزضم١ف اٌصؾٝ

) رشَ د/ أًِ ٠ٛعف أؽّذ  -1

 اٚي(

) رشَ  د/ ا٠ّبْ أؽّذ فبظً -2

 اٚي(

 

و١ٍخ – اٌّغزٛٞ اٌضبٟٔ

 عبِؼخ إٌّصٛسح. -اٌزّش٠ط

 

عبػبد  -ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 -و١ٍخ اٌزّش٠ط -ِؼزّذح 

 عبِؼخ إٌّصٛسح

 

 

اٌطت اٌجذ٠ً فٝ اٌّّبسعبد 

 ّش٠ع١ٗاٌز

) رشَ  د/ؽٕبْ ػٛض ِؼٛض -1

 اٚي ٚرشَ صبٟٔ(

 

) رشَ  د/ ٔبد٠ٗ ٠ٛعف أؽّذ -2

 اٚي ٚرشَ صبٟٔ(

) رشَ  د/ أًِ ٠ٛعف أؽّذ -3

 صبٟٔ(

 

و١ٍخ – اٌّغزٛٞ اٌضبٟٔ

 عبِؼخ إٌّصٛسح. -اٌزّش٠ط

 

عبػبد  -ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 -و١ٍخ اٌزّش٠ط -ِؼزّذح 

 عبِؼخ إٌّصٛسح

 

 

El Mehalla  Elkopra 
general hospital   
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رّش٠ط رطج١مٝ ػٕب٠خ ؽشعخ 

 اض إٌغبءٚاِش

 د/ أًِ ٠ٛعف أؽّذ 

 د/ أَ ٘بشُ ِؾّٛد ِؾّٛد

 اٌّغزٛٞ اٌخبِظ ) االِز١بص(

عبِؼخ  -و١ٍخ اٌزّش٠ط–

 إٌّصٛسح.

 

عبػبد  -ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 -و١ٍخ اٌزّش٠ط -ِؼزّذح 

 عبِؼخ إٌّصٛسح

 

 د/ ؽٕبْ ػٛض رّش٠ط رطج١مٝ ِٕٙٗ اٌز١ٌٛذ

 د/ ِشٖٚ اثشا١ُ٘ ؽّذٜ

 ١بص(اٌّغزٛٞ اٌخبِظ ) االِز

عبِؼخ  -و١ٍخ اٌزّش٠ط–

 إٌّصٛسح.

 

عبػبد  -ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 -و١ٍخ اٌزّش٠ط -ِؼزّذح 

 عبِؼخ إٌّصٛسح

رّش٠ط رطج١مٝ  ؽًّ ؽشط ٚ 

 ػٕب٠خ ؽشعخ

 د/ عب١ِخ اثشا١ُ٘ ػضّبْ

 د/ ٔبد٠ٗ ٠ٛعف أؽّذ

 اٌّغزٛٞ اٌخبِظ ) االِز١بص(

عبِؼخ  -و١ٍخ اٌزّش٠ط–

 إٌّصٛسح.

 

عبػبد  -ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط

 -و١ٍخ اٌزّش٠ط -ِؼزّذح 

 عبِؼخ إٌّصٛسح

 نهًرحهخ انتخصصُخ نهًبخستُر: انًقرراد انذراسُخ انتٍ تذرس يٍ قجم انقسى -2
 

 اععبء هُئخ انتذرَس نًقرراد انذراسُخا

 أ.َ.د/ ؽٕبْ اٌغ١ذ ِؾّذ  رّش٠ط األِِٛخ ٚأِشاض إٌغبء 

 د/ؽٕبْ ػٛض ِؼٛض

 د/أًِ ٠ٛعف أؽّذ

 ر١غ١ش ِؾّذ فزؾٟ.َ.د. أ شح ٚاٌّغزّغدساعخ عىب١ٔخ ٌألع

 أ.َ.د/ ؽٕبْ اٌغ١ذ ِؾّذ 

 ر١غ١ش ِؾّذ فزؾٟأ.َ.د.   رطج١مبد اٌزضم١ف اٌصؾٟ

 أ.َ.د/ ؽٕبْ اٌغ١ذ ِؾّذ

 أ.َ.د. ٔب٘ذ فىشٜ خعش ؽٍمبد ٔمبش١خ فٟ ِغبي اٌزخصص

 د/ئ٠ّبْ أؽّذ فبظً

اٌّفب١ُ٘ اٌؾذ٠ضخ فٟ رّش٠ط األِِٛخ ٚأِشاض 

 إٌغبء

 شا١ُ٘ ػضّبْد/عب١ِخ ئث

 د/ عٛصاْ اٌغؼ١ذ ِٕصٛس

اعزشارغ١بد اٌزذس٠ظ فٟ رّش٠ط األِِٛخ 

 ٚأِشاض إٌغب

 د/أؽالَ ِؾّذ ئثشا١ُ٘ عٛدح

 د/  ٔبد٠خ ٠ٛعف أؽّذ
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 نًرحهخ انذكتىراِ: انًقرراد انذراسُخ انتٍ تذرس يٍ قجم انقسى-3
   

 

 

 

 سبثعب : انطالة انًستفُذٍَ يٍ انقسى : 

 

 اسى انًقرر
 عذد انطالة

 َسجخ أععبء هُئخ انتذرَس إنً عذد انطالة
 ترو ثبٍَ ترو اول

 1:121 1:64 377 191 رّش٠ط األِِٛخ ٚأِشاض إٌغبء

اعزشار١غ١بد رؼ١ٍُ اٌزّش٠ط 

 ٚاٌزضم١ف اٌصؾٟ
421 -------- 

1:210 ------- 

فٟ اٌّّبسعبد اٌطت اٌجذ٠ً 

 اٌزّش٠ع١خ

 ِٕٙخ اٌز١ٌٛذ

293 435 

1:146 1:145 

 1:138 1:96 415 192 ِٕٙخ اٌز١ٌٛذ 

 

 

 د/ؽٕبْ ػٛض ِؼٛض ػٍُ ٔفظ اٌّشأح

 ِشٚح ئثشا١ُ٘ أثٛ س٠ٗد/  

 

 أ.َ.د.ػالء اٌذ٠ٓ ِؾّذ اٌغٛ٘شٞ غت اٌٛالدح ٚأِشاض إٌغبء

 أ.َ.د.ػالء اٌذ٠ٓ ِؾّذ اٌغٛ٘شٞ رشش٠ؼ اٌؾٛض

 ػٍُ األعٕخ ٚاٌٛساصخ

 

 أ.د.ٕ٘ذ ػجذ اٌشؽّٓ شٍجٟ  

 ؽغٓ أ.َ.د.ِب٘ش شّظ اٌذ٠ٓ  

 ٓأ.َ.د.ِب٘ش شّظ اٌذ٠ٓ ؽغ ثبصٌٛٛعٟ

 اععبء هُئخ انتذرَس انًقرراد انذراسُخ

 أ.د. أ١ِٕخ إٌّش ِغبي اٌزخصص اٌؼبَٔذٚاد رّش٠ط فٟ 

 أ.َ.د. ٔب٘ذ فىشٜ خعش

 

 

 أ.د. أ١ِٕخ إٌّش ٔذٚاد رّش٠ط فٟ ِغبي اٌزخصص اٌذل١ك

 ؽٕبْ اٌغ١ذ ِؾّذ أ.َ.د

 

 

 

  اٌؼٍَٛ األعبع١خ ٚاٌطج١خ اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثفشع اٌزخصص

 أ.د.١ٌٍٝ اٌجغذادٜ

 ٔبصش اٌٍمبٟٔأ.د. 

 أ.َ.د/ػالء اٌذ٠ٓ ِؾّذ اٌغٛ٘شٞ
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 ثبيُب: أَشطخ انقسى:

 االَشطخ انعهًُخ

 (  رط٠ٛش اٌؼشٚض اٌزمذ١ِخ(Power Point  ٌٍّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؾبظشاد إٌظش٠خ 

 ( ئرجبع ٔظُ االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌغش٠ش٠خ ِطٛسحOSCE.) 

 خ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذحؾالئ ِشاعؼخ 

 ٌذساعبد اٌؼ١ٍب ) ِبعغز١ش ٚدوزٛساٖ(ا ٚ  ٌّشؽٍزٝ اٌجىبٌٛس٠ٛط ِشاعؼخ رٛص١فبد اٌّمشساد 

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ِشاعؼخ رٛص١فبد اٌّمشساد 

 ُِشاعؼخ االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ ٠ذسعٙب اٌمغ 

 ١بص ثأِبوٓ اٌزذس٠ت ٚاٌزم١١ُ اٌّغزّشِزبثؼخ غالة االِز 

 :ٝ٘ٚ ُاػذاد رمبس٠ش اٌّمشساد اٌزٝ رذسط ِٓ لجً اٌمغُ ٚوزٌه اٌّٛاد اٌزٝ رمغ رؾذ ِغإ١ٌخ اٌمغ 

-فبسِبوٌٛٛعٝ-اٌزشش٠ؼ-غت إٌغب–ِشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط )رّش٠ط االِِٛخ ٚاِشاض إٌغبء  .1

 فغ١ٌٛٛعٝ(

 :ع١ّغ اٌّٛاد اٌزخصص١خ ٌٍّبعغز١ش ٚ٘ٝ وبالرٝ .2

رطج١مبد اٌزضم١ف -ؽٍمبد ٔمبشٟ فٟ ِغبي اٌزخصص -ػٍُ ٔفظ اٌّشأح-)رّش٠ط األِِٛخ ٚأِشاض إٌغبء    

رشش٠ؼ -غت إٌغبء ٚاٌز١ٌٛذ  -دساعخ عىب١ٔخ ٌألعشح ٚاٌّغزّغ -اٌّفب١ُ٘ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزّش٠ط -اٌصؾٟ

 ثبصٌٛٛعٟ(. -ػٍُ األعٕخ ٚ اٌٛساصخ -اٌؾٛض

جذ٠ً فٝ اٌّّبسعبد اٌزّش٠ع١خ ٚ ِٕٙخ اٌز١ٌٛذ ٚ اعزشار١غ١بد ) اٌطت اٌ ِمشساد اٌغبػبد اٌّؼزّذح .3

 رذس٠ظ ٚاٌزضم١ف اٌصؾٝ(.

 ٌٍّمشساد اٌّغئٛي ػٕٙب اٌمغُ ٌّشؽٍزٝ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب.  Blue Printاػذاد  ▪

 فٝ االثؾبس اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رخذَ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. اٌجىبٌٛس٠ٛطئششان اٌطٍجخ ِشؽٍخ  ▪

 ىدح ثبنقسىأَشطخ اند

 .ُرؼ١١ٓ ِٕغك ٌٍغٛدح ثبٌمغ 

 .رشى١ً ٌغٕخ ٌٍغٛدح 

 .اػذاد اٌمغُ ٌض٠بسح اٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ِٓ لجً ِشوض ظّبْ اٌغٛدح ثبٌّٕصٛسح 

  ِشاعؼخ ٍِف اٌّمشس ٌّبدح رّش٠ط االِِٛخ ٚاِشاض إٌغبء ٌّشؽٍخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚ وزٌه ٍِف

 اٌّمشس ٌٍّٛاد اٌزخصص١خ ٌٍّبعغز١ش اٌغبثك روش٘ب.
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  اػذاد ٍِفبد ِمشساد اٌغبػبد اٌّؼزّذح ) اٌطت اٌجذ٠ً فٝ اٌّّبسعبد اٌزّش٠ع١خ ٚ ِٕٙخ اٌز١ٌٛذ

 ٚ اعزشار١غ١بد رذس٠ظ ٚاٌزضم١ف اٌصؾٝ(.

 :ٝاالشزشان ثفبػ١ٍخ فٝ ع١ّغ ٌغبْ ٚ أشطخ اٌغٛدح وبالر 

 ندُخ يعُبر انًشبركخ انًدتًعُخ وتًُُخ انجُئخ ندُخ يعُبر اندهبز االداري 

 انهدُخ:رئُس 

 ػٛض ِؼٛضد/ ؽٕبْ 

 رئُس انهدُخ:

 د/ عب١ِخ اثشا١ُ٘ ػضّبْ

 االععبء:

 ٔبد٠خ ٠ٛعف أؽّذ د/

 أَ ٘بشُ ِؾّٛد عؼذْٚ د/

 َ.َ/ ش١ّبء فإاد ؽغبصٞ

 عّبػ ٔبصشػجذ اٌؼض٠ض .َ/َ

 َ.َ/ ١ٌّبء سث١غ وبًِ

 أؽالَ ِؾّذ ؽغب١ٔٓ /َ

 َ/ ػج١ش صالػ ػٍٟ

 َ/ اِبٟٔ عبِٟ

 

 :االععبء

 فبظً د/ ا٠ّبْ اؽّذ

 ِشٚح ئثشا١ُ٘ ؽّذٞ د/

 ٔغٜٛ ئثشا١ُ٘ .ََ

 َ.َ/ ٘جخ ػجذ اٌشؽ١ُ

 َ ئ٠ٕبط صجشٜ

 َ ِشٚح سشبد

 َ د٠ٕب ِؾّذ 

  َ/ ا٠ّبْ ؽغٓ

 

 السادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة اسم المجنة
 لجنة ال اعمية التعميمية لمدالب

 
 

 أ.م.د/حنان السيد محمد)رئيس المجنة(
 م عثمان      )عضوا(د/سامية ابراىي

 د/حنان عوض معوض       )عضوا(
 )عضوا(          د/ايمان أحمد فاضل

 د/أحالم محمد ابراىيم جودة )عضوا(
 )عضوا(        د/نادية يوسف أحمد

 د/أم ىاشم محمود            )عضوا(
 م.م/ىبة عبد الرحيم           )عضوا(
 م/دينا محمد اسماعيل         )عضوا(

 
 د/حنان عوض معوض   )رئيس المجنة( جنة الدراسات العميال
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  .ٚسشخ ػًّ ٌٕشش صمبفخ اٌغٛدح داخً اٌمغُ ▪

  ٚسشخ ػًّ ٌٕشش صمبفخ اٌغٛدح ث١ٓ غالة اٌى١ٍخ. 

 .ٓرط٠ٛش صفؾخ اٌمغُ ػٍٝ االرزشٔذ ثبٌٍغز١ 

 .ٓٚظغ خطخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ اٌّزؼضش٠ 

 
 

 د/سامية ابراىيم عثمان        )عضوا(  
 د/ايمان أحمد فاضل           )عضوا(
 د/أحالم محمد ابراىيم جودة  )عضوا(
 م.م/نحمده عزت عثمان       )عضوا(
 م.م/سماح ناصر               )عضوا(

 )عضوا(  م/مروة رشاد                
 م/عبير صالح                  )عضوا(

 
 لجنة ممف المقرر   

 
 

 د/نادية يوسف أحمد     )رئيس المجنة(
 د/أم ىاشم محمود            )عضوا(
 م.م/نجوي ابراىيم مصد ي )عضوا(
 م.م/لمياء ربيع              )عضوا(
 م/ايناس صبري             )عضوا(

 )عضوا(       م/أحالم عالم         
 

 
 لجنة تحميل الورقة االمتحانية

)رئيس المجنة(د/ سامية إبراىيم عثمان  

 أ.م.د/حنان السيد محمد      )عضوا(
 د/حنان عوض معوض       )عضوا(

 )عضوا(          د.إيمان احمد فاضل
 )عضوا(إبراىيم جوده محمد د. أحالم

 )عضوا(         د. ناديو يوسف احمد
 )عضوا(             محمودد/أم ىاشم 
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  ٓٚظغ خطخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ اٌّزفٛل١ 

  َّٟاالسشبد االوبد٠رفؼ١ً ٔظب 

 أَشطخ خذيخ انًدتًع

2018 -2017تقرير عن ما تم تنفيذه من خطة القسم لشئون خدمة المجتمع والبيئة   

 

 اسم الندوة التاريخ مكان التنفيذ الفئو المستيدفة عن التنفيذ لالمسؤو التنفيذ

 تم التن يذ
 أ.م.د/ ناىد فكرى

 د/ ايمان فاضل

 -دالبات كمية التمريض

 جامعة المنصورة

جامعة  -لتمريضكمية ا

 المنصورة

توعية الدالبات عن  .1 5/12/2017

 سردان عنق الرحم

 لم تن ذ

 أ.م.د/ حنان السيد

 د/ مروة ابراىيم

 

السيدات الحوامل بالمركز 

التخصصي ألمراض 

 النساء والتوليد

عيادات رعاية الحوامل 

بالمركز التخصصي 

 ألمراض النساء والتوليد

العالمات المنذرة  .2 17/2/2017

اء الحمل والوالدة أثن

 وفترة الن اس 

ستن ذ في الموعد 
 المحدد

 أ.م.د/ حنان السيد

 د/ سامية ابراىيم عثمان

 د/ حنان عوض

  السيدات بعيادة

 أمراض النساء

  دالبات كمية

 التمريض

 عيادة أمراض النساء

جامعة  -كمية التمريض 

 المنصورة

توعية السيدات  .3 13/3/2018

ودالبات كمية 

التمريض عن 

 دان المبيضسر 

ستن ذ في الموعد 
 المحدد

 أ أ.م.د/ حنان السيد

 د/ سامية ابراىيم عثمان

 د/ حنان عوض

السيدات بعيادة أمراض 

 النساء

 عيادة أمراض النساء

 

توعية السيدات عن  .4 27/3/2018

 سردان عنق الرحم

ستن ذ في الموعد 
 المحدد

 د/ سامية ابراىيم عثمان

 

دالبات المرحمة 

اجستير التخصصية لمم

بقسم تمريض صحة المرأة 

 -والتوليد بكمية التمريض

 جامعة المنصورة

جامعة  -كمية التمريض

 المنصورة

22/5/2018 5. Training about 

mechanism of 

normal labor 

ستن ذ في الموعد 
 المحدد

 د/ ام ىاشم محمود

 د/ مروة ابراىيم

السيدات الحوامل الت  

 ستجرى ليم والدة قيصرية

لنساء والتوليد اقسام ا

بمستش   المنصورة 

 الجامع  

ارشدات لمسيدات  .6 19/6/2018

الحوامل قبل اجراء 

 الوالدة القيصرية
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ستن ذ في الموعد 
 المحدد

 د/ احالم جودة

 د/ نادية يوسف

السيدات بعد الوالدة 

 الدبيعية والقيصرية

اقسام النساء والتوليد 

بمستش   المنصورة 

 الجامع 

ة الذاتية العناي .7 21/8/2018

لمسيدات ف   فترة 

 الن اس

 

 

نًقرر يهُخ عهٍ ايبكٍ انتذرَت انعًهٍ بنقسى ث انهُئخ انًعبوَخ تىزَع أععبء -1 تبسعب:

 :انتىنُذ
 

Staff distribution in clinical area 1st semester 2017-2018 

Staff Name Clinical Area 

Dr/ Samah Nasser  (   MUH) 

Dr/ Abeer Salah ( lab) 

 

Dr/ Eman Hassan ( lab) 

Labor 

 

Dr/ Rania el –kurdy(General hospital) 

Dr/ Ahlam Allam 

 

Ante natal 

 

Dr/Enas sabry 

 

Post natal 

 

Dr/ Amany samy Lab 
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Staff distribution in clinical area for Midwifery Course 2
nd

 Term 

2017-2018 

Staff Name Clinical 

Area 

Dr/ Samah Nasser  (MUH) 

 

Dr/ Enas Sabry ( lab) 

 

Dr/Marwa Rashad (New General) 

 

 

Labor 

 

Dr/ Rania El –Kurdy& Dr/Nehmedo Ezzat (Specialized 

Medical Center) 

 

Dr/Lamiaa Rabiea(General hospital) 

 

Dr/Heba Abd El-Rehim(New General) 

 

Ante natal 

 

Dr/ Nagwa Ibrahim &Dr/Amal (MUH) 

 

Dr/Abeer Salah(New General) 

Post natal 

 

Dr/Dina Mohamed 

Dr/Ahlam Allam 

Dr/ Amany Samy 

Lab 
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عهٍ ايبكٍ انتذرَت انعًهٍ نًقرر تًرَط االيىيخ بنقسى ث انهُئخ انًعبوَخ تىزَع أععبء

 :وايراض انُسب
Distribution of Materenity  Staff on clinical Areas maternity nursing first 

semester   2017-2018 
 

Staff name  Clinical Area  

Dr.  Dena Mohammad Maternal Lab 

Dr. Shaimaa Fouad Family Planning  at Old General Hospital 

Dr. Nehmedo Ezzat Family Planning  at MUH 

 

Dr. Nagwa Ibrahim 

Dr.  Heba Abdelreheem 

High Risk at MUH 

Department 9 & 10  

Department 15 & !8  

Dr.  Marwa  Rashad Gyne at Obs & Gyne. Center 

Dr. Lamiaa Rabee  Gyne at Obs & Gyne. Old General Hospital 

Dr. Lamiaa Rabee  

Dr.  Dena Mohammad 

Maternal Lab (Sunday Group) 

Dr. Nagwa Ibrahim 

Dr.  Marwa  Rashad 

Maternal Lab (Thursday Group) 
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staff clinical area distribution for maternity and gynecological 

nursing 2
nd

 semester 2018-2019 
labs Staff name Days Clinical area 

  د/نجوي ابراىيم معمل النسا
 Tuesday 

   (1- 3)  
 

 
 
 
 

Lab 
 

  معمل صحة مجتمع
 د/نحمده عزت

 
 د/ أماني سامي معمل أساسيات 

 

 
 معمل بالغين

  د/نجوي ابراىيم
 

Wednesday 
10-12)) 

 
 

 د/نحمده عزت معمل أساسيات
 

 
 معمل نسا 

 

 د/ أماني سامي
 

   9قسم  
 

  د/رانيا الكردي
 

  
Wednesday 

 
8-5 

 
 

 
  Monday 

 
8-5 

 
 

High risk at MUH 
 

 01قسم 
 

 د/لمياء ربيع

 01قسم 
 

 د/ايناس صبري

 د/دينا محمد 01قسم 
 

 مستشفي الجامعة
   د/عبير صالح 

Wednesday 
 
8-5 

 
  Monday 

 
8-5 

 
MUH 
 

 
 

partumPost 
  

 مستشفي الدولي

 

 د/مروة رشاد

 
GH 

 مستشفي الدولي 
 

 مستشفي الجامعة
   د/أحالم عالم

Wednesday 
 
8-5 

 
  Monday 

 
8-5 

 
MUH 

 
 

Family planning 

 

 
 مستشفي العام

 
 د/ىبة عبد الرحيم

  : Postpartum area 
General hospital 

 مستشفي العام

 
 مركز النسا

 د/سماح ناصر
 

 د/أمال محمد

  
Wednesday 

 
8-5 

 
  Monday 

 
8-5 

 Gyne at obs and gyne center 
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 نًقرراد::َتبئح تقبرَر اعبشرا

 

 اٌزخصصٝ ٌٍّبعغز١ش  اد ٌّٛادثّشاعؼخ ٔزبئظ رمبس٠ش اٌّمشس: 

رٌه فٝ االِزؾبٔبد ٚعذ اْ ٚلذ االِزؾبْ ٌجؼط اٌّمشساد ال ٠زٕبعت ِغ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌٚزٌه ع١شاػٝ 

 اٌمبدِخ .

 َقبغ انقىح: -انراثع عشر:

 ٚ ٌٝٚاٌزأ١ِٓ اٌصؾٝ ٚغٍخب ٚرمغ١ُ فزؼ اٌغذ٠ذ ِٓ اِبوٓ اٌزذس٠ت فٝ ِغزشف١بد اٌغبِؼخ ٚاٌؼبَ ٚاٌذ

 ..اٌّغّٛػبد اٌٝ ِغّٛػز١ٓ صجبؽ١خ ٚ ثؼذ اٌظٙش ٌٍزغٍت ػٍٝ وضشح اػذاد اٌطٍجخ

 .ُٙاعزخذاَ غشق اٌزؼٍُ اٌؾذ٠ضخ ٚؽش اٌطالة ػٍٝ اػذاد ِشبس٠غ رؼ١ّ١ٍخ خبصخ ث 

 ٍاٌطالة رم١ًٍ ػذد اٌزى١ٍفبد اٌطالث١خ ٚرٛص٠ؼٙب ثطش٠مخ ؽذ٠ضخ رزؼبًِ ِغ ػذَ رىشاس اٌزى١ٍفبد ػ ٝ

 ٚرم١ًٍ اٌؼجٝء اٌذساعٝ ٌٍطالة.

  اٌؾذ ِٓ اٌزى١ٍفبد اٌٛسل١خ ٚرٌه ثزأع١ً اعزالَ اػّبي اٌطالة اٌٝ ِب ثؼذ ٔٙب٠خ فزشح اٌزذس٠ت ١ٌٚظ

 أصٕبئخ.

 َقبغ تحتبج انً تحسٍُ: -انخبيس عشر:

 :ِشبوً ِزؼٍمخ ثبٌطالة 

غبء ٚرٌه ٌّؼشفزُٙ أُٙ ٌٓ ػذَ رمجً اٌطالة اٌج١ٕٓ ٌذساعخ ِبدح رّش٠ط االِِٛخ ٚاِشاض إٌ .1

 ٠زؼبٍِٛا ِغ اٌّشظٝ فٝ ٘زا اٌّغبي ثؼذ اٌزخشط.  

 

 

 رئُس قسى تًرَط صحخ انًرأح وانتىنُذيُسق اندىدح                                                          

 

د/ َبهذ فكرٌ حسٍ خعرأ.و.        د/ ايم َىسف                                                     
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